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Sprawozdanie z działalności Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka 

od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 

1) Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

i numer KRS – u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie 

REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji ( imię i nazwisko według 

aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów 

statutowych fundacji. 

Fundacja „ Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, ul. 

Gwintowa 3, 00 – 704 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 28 czerwca 

2002 roku pod numerem 0000120773, REGON nr 011052391 

Organizacja pożytku publicznego od 2004. 

Zarząd Fundacji: 

Od 1 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 r. 

 Prezes Fundacji:  Bogdan Dufaj 

  ul. Gwintowa 3 

  00 – 704 Warszawa 

 Członek Zarządu:  Katarzyna, Kinga Krystek 

  ul. KEN 95/50 

  02 – 777 Warszawa 

 Członek Zarządu: Małgorzata Smolińska – Deszczka 

  ul. Iwicka 36/47 

  00-735 Warszawa 

 

Cele statutowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku: 

Podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie: 

1. szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie „wzrastania” dzieci i młodzieży, szczególnie 

zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach 

materialnych, 

2. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4. szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży  

oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans, 

5. promocji i organizacji wolontariatu, 

6. działalności charytatywnej, 

7. realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem  

ich integracji w środowiskach lokalnych, 

8. ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, 

działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
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9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, 

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

działalności wspomagającej szkolnictwo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe 

oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych Kościołów i związków 

wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w sferze 

zadań publicznych. 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.: 

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez następujące działania nieodpłatne: 

1) otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk szczególnie 

zagrożonych, 

2) integrowanie różnych grup środowiskowych w społeczeństwach lokalnych, 

3) organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i ich rodziców, 

4) pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych dla inicjatyw mających na celu 

roztoczenie opieki nad dziećmi, 

5) pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na budowę szkół i innych 

ośrodków wychowawczych oraz wynagrodzenia opiekunów i nauczycieli, 

6) współpracę z instytucjami państwowymi i instytucjami sektora prywatnego 

 w zakresie opieki nad dziećmi, 

7) współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych zakresie celów 

statutowych, 

8) wspieranie działań dydaktyczno – wychowawczych i duszpasterskich w pijarskich 

Kolegiach, Parafiach, Szkołach i innych Ośrodkach. 

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez następujące działania odpłatne: 

1) wychowanie poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia 

w szkołach pijarskich, 

2) edukację estetyczną dla dzieci szkół podstawowych, 

3) artterapię dzieci znerwicowanych ( łagodzenie napięć emocjonalnych poprzez 

lecznicze oddziaływanie sztuki – muzyki, plastyki), 

4) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych,  

5) wydawnictwa i publikacje, 

6) działania formacyjne i szkoleniowe, 
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W 2010 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 

 

Dofinansowanie Świetlicy S.O.S. Wieczysta w Krakowie. Środki pieniężne przeznaczono  

na organizację ferii zimowych dla dzieci „Zima w mieście” oraz na realizację zajęć 

psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży (27.500 PLN). 

 

Dofinansowanie Świetlicy Terapeutycznej S.O.S. w Krakowie przy ul. Pijarskiej. Środki 

pieniężne przeznaczono na zakup nowego sprzętu komputerowego oraz na realizację 

projektów edukacyjno - wychowawczych  (17.100 PLN). 

 

Dofinansowanie Świetlicy S.O.S. dla dzieci zagrożonych w Bolszewie. Darowiznę 

przekazano na realizację zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży (5.000 PLN). 

 

Dofinansowanie wyjazdu na letnie kolonie  dla 43 podopiecznych ze Świetlicy w Jeleniej 

Górze (4 000 PLN).  

 

Dofinansowanie zimowego wypoczynku „ Przymierze” dla 45 - osobowej grupy dzieci  

ze Świetlicy S.O.S. w Krakowie przy ul. Dzielskiego (5.000 PLN). 

 

Dofinansowanie wyjazdu „Zielone Szkoły” dla 25 najbiedniejszych uczniów ze Szkoły 

Pijarskiej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Warszawie (6.585 PLN). 

Fundacja na wyjazd pozyskała od sponsorów 16.350 PLN. Pozostałą, kwotę 9.765 PLN 

przeznaczono na inne cele statutowe Fundacji. 

 

Dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla 70 osobowej grupy dzieci i młodzieży  

„Młodzi Gniewni” – pochodzących z Parafii Zwiastowania Pańskiego (6.700 PLN). 

 

Fundacja otrzymała od darczyńcy pieniądze na dofinansowanie letniego wyjazdu  

dla dzieci z ubogich rodzin. Otrzymaną – kwotę  9.350 PLN Fundacja przekazała na letni 

obóz Parafiadowy do Karwii dla osiemnaściorga dzieci z terenu warszawskich Siekierek. 

 

Dofinansowanie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu. Przekazana darowizna została 

przeznaczona na remont i wyposażenie sal dydaktycznych (21.000 PLN). 

 

Wsparcie finansowe Zespołu Szkół Pijarów w Poznaniu (zwrot pożyczki udzielonej Szkole 

przez Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie) (5.000 PLN). 

 

Dofinansowanie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu. Dofinansowanie przeznaczono  

na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (5.000 PLN). 

 

Dofinansowanie prowadzonej działalności edukacyjnej i wychowawczej przez Gimnazjum 

 nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie ( 35 000 PLN). 
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Dofinansowanie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Warszawie. Środki finansowe przekazano 

na zakup pomocy dydaktycznych (5.000 PLN). 

 

Zakupiono do biblioteki Szkoły Pijarskiej w Warszawie Poradniki Uczuciowo – Seksualne 

„Życie na maksa”. Niniejsza publikacja skierowana jest do młodzieży a także ich rodziców  

i nauczycieli – w poszukiwaniu piękna, zaufania i wskazówek dotyczących miłości, 

seksualności i małżeństwa (32 PLN). 

 

Wsparcie inicjatywy edukacyjnej – budowa nowej szkoły Collegium Nobilium Novum 

w Warszawie (50 000 PLN). 

 

Przyznano i wypłacono stypendium za cały rok szkolny2010/2011 dwóm zdolnym uczniom 

ze Szkoły Pijarskiej w Katowicach (6.000 PLN). 

 

Na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Warszawie, Fundacja zakupiła 

telewizor, rzutnik i odtwarzacz DVD jako pomoc edukacyjną dla grona pedagogów  

oraz uczniów (4.437 PLN). 

 

Dofinansowanie czesnego za naukę w przedszkolu dla bliźniąt pochodzących  

z wielodzietnej i ubogiej rodziny z Sochaczewa (1.960 PLN). 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia (statut uchodźcy z Białorusi) 

z II klasy liceum (470 PLN). 

 

Zakupienie uniwersalnego notebooka marki DELL dla zdolnego, pochodzącego  

z wielodzietnej rodziny ucznia Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie  

(2.899 PLN). 

 

Fundacja współpracując ze Stowarzyszeniem „Po pierwsze rodzina” umieściła podopiecznego 

Klaudiusza Rutkowskiego z porażeniem mózgowym w specjalnym przedszkolu ze wsparciem 

rehabilitacji i fizjoterapii.  Z dniem 27 października pomyślnie zakończyła się zbiórka  

na portalu społecznościowym www.siepomaga.pl. Celem zbiórki było uzbieranie kwoty  

5.000 PLN na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznego Fundacji, niepełnosprawnego 

Klaudiusza Rutkowskiego. Wpłaty na ten cel dokonało 120 pomagaczy/darczyńców. 

Rehabilitacja Klaudiusza rozpocznie się na początku przyszłego 2011 roku.  

 

Pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka z wielodzietnej rodziny  

z miejsca zamieszkania (Sochaczew) do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie  

(300 PLN). 

 

Po zapoznaniu się z prośbą rodziców o finansowe wsparcie chorego na białaczkę 9-letniego 

chłopca, Zarząd Fundacji wyraził zgodę i postanowił uruchomić zbiórkę pieniężną  

z przeznaczeniem jej na wspomaganie leczenia 9-letniego Franka Zawisza. Dodatkowo 

Zarząd ustalił, iż w 2011 roku będzie możliwość przekazania 1% podatku na leczenie Frania. 

http://www.siepomaga.pl/
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W tym celu Fundacja zaprojektuje, wydrukuje i zajmie się kolportażem  indywidualnych 

ulotek przeznaczonych tylko do rozliczenia 1% podatku dla Franka. 

 

Fundacja po otrzymaniu zgody od MSWiA przeprowadziła ogólnopolską zbiórkę publiczną 

dla powodzian.  

- na specjalnie utworzony rachunek bankowy wpłynęła kwota 8.254,44 PLN 

- wolontariusze ze Szkoły Pijarskiej w Warszawie przekazali kwotę 3.194 PLN 

- Parafia z Siekierek - Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Dzieci i Młodzieży 

  przekazała niedzielną tacę ( 26 czerwca 2010 r.) w wysokości 2.332 PLN 

- darczyńcy poprzez portal społecznościowy Siepomaga wpłacili na konto Fundacji  

  1.890 PLN 

- uczestnicy wycieczki krajoznawczej z Łotwy – pracownicy polskiej szkoły w Rydze  

  poruszeni tragedią majowej powodzi przekazali w gotówce 65 EURO 

- Szkoła Pijarska z Warszawy (Jarmark Bożonarodzeniowy) przekazała  

  w gotówce 2.000 PLN 

- indywidualni darczyńcy w gotówce przekazali 150 PLN 

 

Fundacja pozyskała również dary rzeczowe (ubrania, pościel, drobny sprzęt AGD  

i RTV, zabawki, książki, gry, przybory szkolne, słodycze). Darczyńcami ww. darów  

są osoby indywidualne, nowożeńcy, prywatne firmy, wydawnictwa szkolne, szkoły  

i przedszkola. Z konwojem pomocy humanitarnej na tereny powodziowe Fundacja 

wyjeżdżała czterokrotnie.  

 

1. W lipcu 2010 r. Fundacja dotarła z pomocą do Gminy Łubnica woj. małopolskie.  

Za otrzymane środki finansowe Fundacja zakupiła dla powodzian żywność, środki czystości, 

chemię gospodarczą oraz artykuły gospodarstwa domowego na łączną kwotę 7.615,72 PLN 

 

2. W sierpniu 2010 r. współpracując z Fundacją  „Nie tylko myśl” przeprowadziliśmy nabór 

uczestników  na dwutygodniowe,  letnie kolonie dla dzieci z terenów powodzi.  

Na kolonie do Gliczarowa k. Zakopanego wyjechała grupa 10 dzieci  w wieku 6-16 lat  

z terenu zalanej Gminy Łubnica. 

 

3. We wrześniu 2010 r. z pomocą Fundacja dotarła do zalanej szkoły w Wilkowie. Fundacja 

przekazała: 

- nowe podręczniki (321 kompletów) z wydawnictwa  Nowa Era o wartości ok. 10 tys.  

- używane podręczniki i lektury ze szkolnej biblioteki Gimnazjum nr 24 w Warszawie   

 (480 książek) 

- wiele kartonów nowych artykułów szkolnych (zeszyty szkolne, plecaki, piórniki,  

  długopisy, flamastry, kredki, mazaki, farby, bloki rysunkowe, plastelina)  

  oraz wiele  innych pomocy dydaktycznych i naukowych 

- słodycze 

- nowe i używane ubrania  

- zabawki  

- domowy, drobny sprzęt AGD i RTV  
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3. W grudniu 2010 r. Fundacja wraz z ekipą reporterów telewizji polskiej TVP INFO udała 

się do zalanego podczas tegorocznej powodzi Wilkowa. Fundacja dotarła  

do poszkodowanych rodzin i  wręczyła dzieciom świąteczne paczki, a w kościele podczas 

adwentowych rekolekcji rozdała słodycze. Po wizycie w Wilkowie ukazał  

się wzruszający reportaż „Naszą powódź widać z kosmosu”, który oprócz trudnej  sytuacji 

powodzian ukazał również charytatywne działania naszej Fundacji na rzecz dzieci. 

 

4. W grudniu 2010 r. Fundacja osobiście wręczyła paczki świąteczne dzieciom  

i ich rodzicom z zalanej Bogatyni. Paczki przygotowano dla 10 najbardziej poszkodowanych 

rodzin. Dużą ilość słodyczy (500 czekoladek) przekazano dzieciom  

z zalanej Szkoły w Porajowie. 

Fundacja utrzymywała w ciągu roku stały kontakt z mediami.  

W marcu Fundacja przyjęła zaproszenie na spotkanie w rozgłośni Radio Warszawa Praga. 

Wywiad poświecony był życiu i misji św. Kalasancjusza założyciela pierwszej  Szkoły 

Pijarskiej oraz patrona Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka. 

W czerwcu podczas trwania powodzi na terenie Polski Fundacja ponownie gościła  

w rozgłośni Radia Warszawa Praga. Tematem rozmowy na antenie radia był apel  

do mieszkańców Warszawy i jej okolic o wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz powodzian 

a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. 

Gazeta Wyborcza, gazeta Rzeczpospolita oraz bezpłatna gazeta METRO od września  

do grudnia bezpłatnie wyemitowała ogłoszenia charytatywne „Apel o pomoc dla powodzian”. 

Fundacja podpisała oświadczenie z Redakcją Agora S.A. o przyjęcie darowizn prawa  

do bezpłatnej emisji ogłoszeń w wydawanej przez Agorę prasie. Od września do grudnia 

Agora S.A.  przekazała darowiznę w formie bezpłatnych ogłoszeń na łączną kwotę  

29.450,80 PLN. 

W grudniu, w internetowym miejskim serwisie „Życie Warszawy” Fundacja opublikowała 

artykuł o sytuacji życiowej dzieci z terenów powodzi. Cały artykuł dostępny  

na http://www.zw.com.pl/artykul/1,536952.html. 

 

Fundacja w 2010 r. przeprowadziła kampanię zbiórki 1% podatku dochodowego  

za 2009 r. W celu promocji kampanii 1% podatku Fundacja nawiązała kontakt  

z biurami rachunkowymi, gazetami, portalami internetowymi, mediami publicznymi oraz  

z indywidualnymi osobami. W 2009 roku podatnicy na Fundację przekazali 231,610, 13 PLN 

tj. o 45.849.63 PLN więcej niż w roku poprzednim. Liczba podatników  

w porównaniu do roku ubiegłego była wyższa o ponad 60 %. W stosunku do roku 

poprzedniego zwiększyła się również liczba miejscowości  - siedzib Urzędów Skarbowych, 

poprzez które przekazywane były dyspozycje podatników na rzecz naszej Fundacji. 

Z realizacji programu składki pracowniczej PAY – ROLL w 2010 r. Fundacja pozyskała  

na działalność statutową 162,08 PLN. W 2010 r. do programu PAY -  ROLL dołączył Zespół 

Szkół Pijarskich w Elblągu. Ustalono, że „końcówki groszowe” wynagrodzenia za cały rok 

szkolny będą przekazywane na konto Fundacji pod koniec roku szkolnego. 

 

 

http://www.zw.com.pl/artykul/1,536952.html
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Realizacja innowacyjnych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez Biuro Edukacji 

Miasta Stołecznego Warszawy: 

1. „Świat fizyki i chemii w eksperymentach” ( Dotacja –9170,00 PLN). 
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-12 lat  

z zakresu nauk ścisłych, a w szczególności z fizyki i chemii. 

Zajęcia miały na celu: 

- rozwinięcie zainteresowań naukowych dzieci w zakresie nauk ścisłych, a w szczególności  

  z fizyki i chemii 

- opanowanie dodatkowej wiedzy i zdobycie praktyki wykraczającej poza program szkolny 

  z nauk ścisłych 

- zdobycie doświadczenia z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych i eksperymentów z dziedziny  

  chemii i fizyki 

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów zdolnych jak 

 i słabych co spowodowało wyrównanie szans. Zajęcia przełamały bariery w rozwoju 

zainteresowań młodych ludzi naukami ścisłymi, przełamały stereotypy o trudności  

przedmiotów chemii i fizyki. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie Pijarskiej Szkoły 

Podstawowej w Warszawie. Łącznie w programie wzięło udział 32 osoby. 

 

2. „Akademia 5 – latka II edycja” Projekt skierowany do dzieci 5 – letnich związany 

z przygotowaniem do edukacji szkolnej – ( Dotacja – 6870,00 PLN). 
W ramach warsztatów odbyły się spotkania dla dzieci wzmacniające umiejętności skupiania 

uwagi oraz koncentracji, logicznego myślenia i powiązań między przyczyną a skutkiem, 

wspierające kreatywność oraz twórcze myślenie. Z rodzicami natomiast omówiono 

poszczególne kompetencje, które są ważne w funkcjonowaniu dziecka 5–letniego  

oraz typowe problemy i trudności związane z fazą rozwojową dziecka, a także wyzwania 

czekające na dziecko na nowym etapie edukacji. Podczas zajęć zaproponowano rodzicom 

również rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy i nauki. W warsztatach uczestniczyło 

dwunastu 5-latków wraz z rodzicami. Na prośbę rodziców Fundacja będzie kontynuować  

w formie odpłatnej Akademię 6-latka. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru 

przedsiębiorców. 

 

3) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji. 

Zarząd Fundacji w 2010 r. nie podejmował uchwał. 
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4) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł  

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym  

z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 

jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności  

oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej  

do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

- darowizny: PLN 

- dotacje ze źródeł publicznych: 16.040,00 PLN 

- inne przychody: 1% podatku:  231.610, 13 PLN 

 

5) Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych –  PLN 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) –  PLN 

c) działalność gospodarczą - nie dotyczy 

d) pozostałe koszty – nie dotyczy 

 

6) Dane o:  

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Dyrektor Biura Fundacji 

2/3 etatu – 2.060 PLN 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem  

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 

tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – PLN 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

i inne świadczenia - nie dotyczy 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 10.350,00 PLN 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według  

ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 

oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie dotyczy 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Bank Pekao S.A., Oddział Warszawa, Chmielna 132-134 

Stan konta w dniu 31.12.2010 –  PLN 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie dotyczy 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie - nie dotyczy 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie dotyczy 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  
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k) finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, aktywa i pasywa wartość: 

 PLN (stan na początek roku);  PLN (stan na koniec roku) 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  PLN (stan na początek roku);  PLN ( stan 

na koniec roku).  

 

7) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności. 

 

Projekty dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:  

1. „Świat fizyki i chemii w eksperymentach” – cykl warsztatów edukacyjno – 

artystycznych dla dzieci  

 koszt całkowity: 11.999,04 PLN 

 z tego z dotacji: 9.170,00 PLN 

 z tego z finansowych środków własnych: 2.829,04 PLN 

 

2. „Akademia 5 – latka II edycja” - Projekt skierowany do dzieci 5 – letnich 

związany z przygotowaniem do edukacji szkolnej 

 koszt całkowity: 8.798,35   PLN 

 z tego z dotacji: 6.870,00 PLN 

 z tego z finansowych środków własnych: 1.928,35 PLN 

 

8) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

CIT 8 została złożona w terminie ustawowym 

 

9) W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji. 

 

Warszawa, 19. 01. 2011 r. 

 ..............................................  
 Prezes Fundacji 

 ..............................................  
 Członek Zarządu Fundacji 

 ..............................................  
 Członek Zarządu Fundacji 

 


